Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.
βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ.
Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,
Μαρία Γάτση Προϊσταμένη ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ και Γιώργο Σταμάτη Αρχαιολόγο στη
ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ.

Η εργασία αυτή αποτελεί και το κυρίως υλικό, στο οποίο στηρίχθηκε το
«ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη συγκρότηση του σχετικού χορηγικού φακέλου.
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Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ
Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον

Η Αιτωλοακαρνανία, ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Ελλαδικού
χώρου, για πολλά χρόνια έμεινε στο περιθώριο της ιστορικής και αρχαιολογικής
έρευνας. Ίσως το απόμερο της περιοχής ή το γεγονός ότι βρέθηκε έξω από τους
μεγάλους θορύβους της ιστορίας συνετέλεσε σ΄ αυτήν την περίεργη ερευνητική
μοναξιά. Και όμως ο χώρος αυτός υπήρξε σημαντικός. Καθώς ήταν κομβικό σημείο
ποικίλων φυλετικών και πολιτιστικών συναντήσεων, έκανε νωρίς την ιστορική του
παρουσία και συνετέλεσε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθαι
της πατρίδας μας. Πληθώρα ιστάμενων μνημείων, οχυρώσεις, ιερά, ακροπόλεις,
μαρτυρούν την εξέλιξη και τον πολιτισμό του αρχαίου κόσμου. Αψευδής μάρτυρας
της παραπάνω διαπίστωσης αποτελεί η ύπαρξη αρχαίων θεάτρων που πέρα των
άλλων σηματοδοτεί και το πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής.
Μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί πέντε θέατρα, είναι γνωστή η θέση ενός
ακόμη έκτου και πιθανολογείται η ύπαρξη ενός εβδόμου. Ανήκουν στις πόλεις
Οινιάδες, Στράτο, Μακύνεια, Καλυδώνα, Πλευρώνα, Αμφιλοχικό Άργος. Από τα
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θέατρα αυτά το πρώτο έχει πλήρως ερευνηθεί και δημοσιευθεί, ενώ το δεύτερο, αν
και έχει ερευνηθεί και μελετηθεί, εκκρεμεί η δημοσίευση της μελέτης του. Τα τρία
θέατρα Μακύνειας, Καλυδώνας, Πλευρώνας βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας και
μελέτης, γι’ αυτό και τα στοιχεία που παρέχονται έχουν προκαταρκτικό χαρακτήρα.
Το θέατρο του Αμφιλοχικού Άργους δεν έχει ερευνηθεί, γι’ αυτό και περιοριζόμαστε
σε απλή αναφορά της θέσης, όπου είναι ορατά διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη του
(εδώλια κλπ).
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή κάθε θεάτρου, καθώς και πίνακας με τις
εργασίες που πρέπει να γίνουν για την προστασία, έρευνα και ανάδειξή τους.
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ

Σε απόσταση 6 χλμ. από το Αντίρριο, στο λόφο «Παλιόκαστρο», σώζονται τα
ερείπια της αρχαίας Μακύνειας. Η πόλη αυτή, η οποία κατά την αρχαιότητα λόγω της
στρατηγικής της θέσης έπαιξε σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων διέθετε και μικρό
θέατρο, το οποίο βρίσκεται εκτός των τειχών στη ΒΑ. πλευρά της. Το θέατρο ήλθε
στο φως τη δεκαετία του ’80 κατα τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της πόλης από
την αρμόδια τότε ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Πατρών. Πρόκειται για μικρό και ενδιαφέρον θέατρο
με ενιαίο τοξοειδές κοίλο, από το οποίο σώζονται 14 σειρές εδωλίων, χωρίς διάζωμα
και κλίμακες. Από το θέατρο αυτό μπορεί κανείς να θαυμάσει τον ανοιχτό ορίζοντα
προς τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο, τη σύγχρονη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και
τα βουνά της Αχαΐας, Παναχαϊκό και Ερύμανθο. Του θεάτρου έχει αποκαλυφθεί η
ορχήστρα, στοιχεία του σκηνικού οικοδομήματος, καθώς και βαθμιδωτή κατασκευή
στη βόρεια πλευρά της και σε επαφή με το κοίλο, αποτελούμενη από τρεις σειρές
εδωλίων, όπου πιστεύεται ότι προορίζονταν για τις θέσεις των επισήμων–τιμώμενων
προσώπων.
Επειδή τα στοιχεία του θεάτρου είναι δομημένα από εύθρυπτο υλικό της
περιοχής (ψαμμιτόλιθος) και ορισμένα τμήματά του κοίλου και του σκηνικού
οικοδομήματος έχουν μετακινηθεί και διαταραχθεί, για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του πρέπει να γίνουν οι προβλεπόμενες στον ακόλουθο πίνακα
εργασίες.

ΠΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Μικρή ανασκαφική έρευνα στο σκηνικό οικοδόμημα και
στους αναλημματικούς τοίχους για τον καλύτερο

ΣΩΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

προσδιορισμό των ορίων του κοίλου
2. Ολοκλήρωση της ανασκαφής στον όμορο ναΐσκο

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

70.000 €
1. Μικρή ανάταξη και στερέωση των εδωλίων του θεάτρου
2. Ανάταξη των στοιχείων του σκηνικού οικοδομήματος που

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. Λεπτομερής αρχιτεκτονική και φωτογραφική τεκμηρίωση
του μνημείου
Υπάρχει λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση των
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ανασκαμμένων μερών του μνημείου (κοίλο, ορχήστρα,
προεδρίες)

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

40.000 € (μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών
θα γίνει ασφαλέστερη εκτίμηση του κόστους της Μελέτης)

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θα προσδιορισθεί μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης της
Μελέτης και την έγκρισή της από το ΥΠΠΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

θα προκύψουν μετά την ανασκαφή

Θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-
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ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

-

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-
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Αεροφωτογραφία της Ακρόπολης της αρχαίας Μακύνειας

Αρχαίο θέατρο Μακύνειας
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